
Unidade Solicitante: HEJ-JATAÍ 

Processo: 447/2022. 

Assunto: Solicitação de Orçamento Final. 

 

 Venho solicitar a V.S.ª proposta orçamentária do objeto abaixo especificado, transmitir 

pelo e-mail: vander@fundahc.com.br, aos cuidados de Vander Monteiro setor de Compras da 

FUNDAHC/UFG - Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG (CNPJ: 02.918.347/0001-

43). 

 

 O Serviço solicitado atenderá a demanda do HEJ - HOSPITAL ESTADUAL DE 

JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO – Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, 

CEP: 75805-020 Jataí – GO. 

 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de Qualificação e 

Calibração em Equipamentos de Esterilização do HEJ. 

 

1 - A empresa deverá qualificar os equipamentos, executar a Validação e efetuar Calibração 

de todos os instrumentos de medição que o equipamento possuir de acordo com a NBR 

13485. 

2 - Especificação dos equipamentos: 

 



3 - A empresa deverá possuir obrigatoriamente equipamento de aquisição de dados 

(validadores) que possuem a característica de criptografia dos dados originais, impedindo a 

manipulação de quaisquer resultados obtidos. 

 

4 - A empresa ganhadora deverá seguir as normas pertinentes às as Qualificações de 

Instalação, Operação e Desempenho e correlatas, (ISO NBR 17665 PARTE 1 E 2, ISO NBR 

16328, ISO NBR 11140, ISO NBR 11138, RDC n° 15 e NR 13) 

 

5 - Os relatórios e certificados deverão ser assinados por um Engenheiro habilitado pelo 

CREA, com ART junto ao CREA referente aos procedimentos efetuados. 

 

6 - Os relatórios deverão ser encaminhados no prazo máximo de 20 dias úteis e deverão 

apresentar os certificados de calibração dos equipamentos de medição (padrões) com 

validade máxima de 02 (dois) anos. A não apresentação destes Certificados e/ou com prazo 

superior a empresa será desclassificada e terá o contrato rescindido. 

 

7 - As despesas de deslocamento ou transporte do equipamento para Qualificação, se 

necessário, será de responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante. O 

transporte desse equipamento deverá ocorrer de maneira a garantir a integridade dele, bem 

como a manutenção da Qualificação executada. 

 

8 - A empresa CONTRATADA deverá emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) de todo o 

serviço executado, no prazo máximo de 10 dias úteis após o início da prestação do serviço. 

Ressaltamos que a ART deve ser quitada junto ao CREA pela Contratada 

 

9 - Se no ato da Qualificação a mesma não puder ser finalizada devido a falha do 

equipamento ou qualquer outro imprevisto, a empresa deverá refazer a Qualificação após a 

manutenção corretiva. Ressaltamos que a manutenção corretiva do equipamento é 

responsabilidade da Contratante 

 

 



 Em anexo Termo de referencia com detalhamento da prestação de serviço e obrigações da 

contratada. 

 

HABILITAÇÃO: 

Para habilitação, será exigida do interessado, documentação referente 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, qualificação e técnica, conforme abaixo: 

 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

I - Cédula de identidade, no caso de pessoas físicas; 

II - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III – Cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ (ativo e regular), ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

V - Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública. 

VI - Documento de identidade do representante legal, sócio ou procurador, que assinar os 

documentos e propostas entregues. 

VII - Procuração pública ou particular com firma reconhecida, quando os documentos e propostas 

entregues forem assinados por pessoa diversa da legalmente autorizada nos atos constitutivos, para 

representar com amplos poderes a proponente nos atos da presente Seleção Pública. 

VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

 A documentação referente à REGULARIDADE FISCAL consistirá em: 

 

I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio 

ou sede do interessado, bem como certidão de regularidade fiscal junto ao Estado de Goiás, ou outra 

equivalente, na forma da lei. Serão admitidas certidões positivas com efeito de negativa. 

II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 



 A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

I - Atestado de capacidade técnica da empresa proponente expedido por pelo menos, um 

cliente (pessoa jurídica de direito público ou privado), que comprove ter executado serviços 

equivalentes ao objeto deste Termo de Referência. 

 

II - A empresa vencedora deverá apresentar certificado de registro junto ao Ministério da 

Saúde (ANVISA) e certificados de calibração validos para todos os equipamentos, reagentes, 

calibradores, controles e soluções ofertados. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses, não podendo exceder o término da 

vigência do Termo de Colaboração, ou seja, 30 de setembro de 2022. 

 

Goiânia 13/05/2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Setor de Compras / FUNDAHC 
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